749
ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW
z dnia 18 czerwca 2007 r.
zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie wprowadzenia „Krajowego programu
zwalczania niektórych serotypów Salmonelli w stadach hodowlanych gatunku kura (Gallus gallus)”
na lata 2007—2009
Na podstawie art. 57a ust. 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierzàt oraz zwalczaniu
chorób zakaênych zwierzàt (Dz. U. Nr 69, poz. 625,
z póên. zm.1)) zarzàdza si´, co nast´puje:
§ 1. W rozporzàdzeniu Rady Ministrów z dnia
28 marca 2007 r. w sprawie wprowadzenia „Krajowego programu zwalczania niektórych serotypów
Salmonelli w stadach hodowlanych gatunku kura
———————
1)

(Gallus gallus)” na lata 2007—2009 (Dz. U. Nr 61,
poz. 414) w za∏àczniku po ust. 2 dodaje si´ ust. 3
w brzmieniu:
„3. Szczegó∏owe za∏o˝enia programu na rok
2007
3.1. Ârodki przewidziane przed∏o˝onym programem
Okres trwania programu: rok 2007

Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.
z 2005 r. Nr 23, poz. 188 i Nr 33, poz. 289 oraz z 2006 r.
Nr 17, poz. 127, Nr 144, poz. 1045 i Nr 249, poz. 1830.
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⌧ ubój zwierzàt
z dodatnim
wynikiem badaƒ

⌧ ubój zwierzàt
z dodatnim
wynikiem badaƒ

⌧ zabijanie zwierzàt
z dodatnim
wynikiem badaƒ

⌧ zabijanie zwierzàt
z dodatnim
wynikiem badaƒ

⌧ kontrola
lub nadzór

⌧ kontrola
lub nadzór

⌧ kontrola

⌧ zwalczanie

⌧ testy

⌧ testy
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albo za drób pad∏y w wyniku zastosowania zabiegów nakazanych przez te organy, jak równie˝ odszkodowania za zniszczone z nakazu tych organów produkty pochodzenia zwierz´cego, pasze oraz sprz´t,
które nie mogà byç poddane odka˝aniu, przys∏ugujà
posiadaczom zwierzàt na zasadach okreÊlonych
w art. 49 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie
zdrowia zwierzàt oraz zwalczaniu chorób zakaênych
zwierzàt.

⌧ inne Êrodki: obróbka cieplna paszy
3.2. Odszkodowania dla posiadaczy zwierzàt
poddanych ubojowi lub zabitych w trakcie
realizacji programu.
Odszkodowania za drób poddany ubojowi lub
zabity z nakazu organów Inspekcji Weterynaryjnej

Posiadaczom zwierzàt przys∏uguje równie˝ zwrot
faktycznych wydatków zwiàzanych z zabiciem lub
ubojem zwierzàt, transportowaniem zwierzàt lub
zw∏ok zwierz´cych albo unieszkodliwieniem zw∏ok
zwierz´cych, które ponieÊli, wykonujàc nakazy organów Inspekcji Weterynaryjnej.

(a)

Dla Salmonelli odzwierz´cej nale˝y wskazaç serotypy obj´te programem kontroli: (a1) dla Salmonella Enteritidis, (a2) dla Salmonella Typhimurium, (a3) dla innych
serotypów — okreÊliç stosownie do sytuacji, (a4) dla Salmonella Enteritidis lub Salmonella Typhimurium.
(b) Np. stada hodowlane (chów, stada doros∏e), stada produkcyjne, stada kur niosek.
(c) ¸àczna liczba stad istniejàcych w regionie, w∏àczajàc stada kwalifikujàce si´ i niekwalifikujàce si´ do programu.
(d) Nale˝y zbadaç Êrodki do wykonania testu stada obj´tego programem na obecnoÊç Salmonelli. W tej kolumnie nie nale˝y liczyç stada dwa razy, nawet je˝eli przebadano je wi´cej ni˝ jeden raz.
(e) Je˝eli, zgodnie z przypisem (d), zbadano stado wi´cej ni˝ jeden raz, próba pozytywna powinna byç brana pod uwag´ tylko raz.

Choroba/zaka˝enie(a): Salmonella Enteritidis, S. Typhimurium, S. Infantis, S. Hadar, S. Virchow

Stan na dzieƒ: 31.12.2004 r.

Gatunek: Gallus gallus

Rok: 2004

3.3. Sytuacja epizootyczna
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(a)

Dla Salmonelli odzwierz´cej nale˝y wskazaç serotypy obj´te programem kontroli: (a1) dla Salmonella Enteritidis, (a2) dla Salmonella Typhimurium, (a3) dla innych
serotypów — okreÊliç stosownie do sytuacji, (a4) dla Salmonella Enteritidis lub Salmonella Typhimurium.
(b) Np. stada hodowlane (chów, stada doros∏e), stada produkcyjne, stada kur niosek.
(c) ¸àczna liczba stad istniejàcych w regionie, w∏àczajàc stada kwalifikujàce si´ i niekwalifikujàce si´ do programu.
(d) Nale˝y zbadaç Êrodki do wykonania testu stada obj´tego programem na obecnoÊç Salmonelli. W tej kolumnie nie nale˝y liczyç stada dwa razy, nawet je˝eli przebadano je wi´cej ni˝ jeden raz.
(e) Je˝eli, zgodnie z przypisem (d), zbadano stado wi´cej ni˝ jeden raz, próba pozytywna powinna byç brana pod uwag´ tylko raz.

Choroba/zaka˝enie(a): Salmonella Enteritidis, S. Typhimurium, S. Infantis, S. Hadar, S. Virchow

Stan na dzieƒ: 31.12.2004 r.

Gatunek: Gallus gallus

Rok: 2004

3.4.2. Cele testowania stad

3.4.1. Cele testów

3.4. Cele
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Wszystkie wartoÊci sà podane bez VAT.

Koszt programu obliczono wg kursu Êredniego euro z dnia 27 kwietnia 2006 r., który wynosi∏ 3,8665 z∏.

3.5. Szczegó∏owa analiza kosztów programu
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*

§ 2. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem og∏oszenia.
Prezes Rady Ministrów: J. Kaczyƒski

Sà to szacunkowe koszty, które zostanà dostosowane do wielkoÊci wydatków przeznaczonych na zwalczanie chorób zakaênych zwierzàt w ustawie bud˝etowej
na rok 2007.”.
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